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1. RESUMO 

Nos dias atuais, o planejamento organizacional é visto como fator primordial para 

evitar que uma empresa feche. Entende-se que planejar é um processo continuo, de 

interação organizacional, que permite estabelecer objetivos e aumentar o 

desempenho da empresa. Considerando que um empreendedor atento ao mercado 

procura analisar as mudanças que ocorrem a todo o momento no setor econômico o 

presente trabalho de pesquisa pretende analisar o fator planejamento dentro da 

empresa Biscoitos Tia Ana, afinal esta se mantêm no mercado há mais de 15 anos, 

sempre inovando. A pesquisa foi realizada através de pesquisa bibliográfica e 

estudo de caso, com o objetivo de conhecer a fundo qual a forma de planejamento 

utilizada pela empresa em questão, destacando como o planejamento pode ser 

eficiente e de fácil utilidade. Pode-se afirmar que o planejamento não funciona 

apenas como um instrumento de competitividade, mas também de sucesso 

empresarial que possibilita a adaptação e a capacidade de resposta a mudanças de 

mercado. Desta forma, essa pesquisa visa colaborar para que haja o conhecimento 

dos processos de planejamento e estratégias nas empresas para o sucesso 

empresarial. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Com a constante mudança no mercado é necessário que o empreendedor 

esteja sempre atualizado às novas tecnologias ou tendências. Muitas empresas 

encerram suas atividades ainda no primeiro ano de vida e, na maioria das vezes, os 

empresários justificam dizendo que a carga tributaria é alta ou aquele setor da 

economia esta ruim. Mas, um dos principais motivos é a falta de planejamento, ou a 

incapacidade para se planejar. 

Ao contrário dos empreendedores de pequenas empresas, grandes 

empresas definem suas metas e objetivos, na maioria das vezes em longo prazo, ou 

seja, a serem alcançados em 5 anos ou até mesmo em décadas, analisam 

ambientes internos e externos. No geral o encerramento das empresas já no 

primeiro ano é causado por um conjunto de problemas ou falhas, seja na forma de 

planejar ou administrar. 

              Para Oliveira (2009), o planejamento é uma das funções principais do 

processo administrativo, possui conceitos mais amplos do que simplesmente 
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organizar os números e adequar informações, passando a ser um instrumento de 

estratégia e possibilitando que a empresa conquiste mais competitividade e mais 

resultados organizacionais indicando a direção a ser consolidada pela empresa. 

Neste sentido, esse estudo é relevante, pois, pretende demonstrar como o 

empreendedor pode utilizar do planejamento como ferramenta auxiliar para obter 

sucesso e manter sua empresa viva. Sendo assim, o estudo será realizado com 

base em pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo destacando o fator 

planejamento, bem como o que se pode fazer para garantir sua sobrevivência e 

permanência no mercado em que atuam.     

 

3. OBJETIVO 

  O objetivo geral do trabalho é apresentar uma pesquisa sobre o Planejamento 

Empresarial como uma das ferramentas primordiais para se evitar o fechamento de 

uma empresa e, identificar as formas de planejamento dentro da empresa escolhida. 

  Os objetivos específicos consistem em: Conceituar Planejamento; Analisar o 

planejamento dentro da empresa em estudo; Identificar os possíveis problemas 

enfrentados pela empresa no que tange a administração e planejamento; Apresentar 

propostas significativas na forma de planejar; 

 

4 METODOLOGIA 

A metodologia adotada para a realização deste trabalho foi à revisão literária 

e pesquisa de campo. Para Saavedra (2001), pesquisa é o conjunto de atividades 

intelectuais tendentes à descoberta de novos conhecimentos.  

               Segundo Gil (2002), a revisão literária, também conhecida como referencial 

teórico ou fundamentação teórica é a apresentação do histórico e evolução científica 

do aspecto do trabalho, através da citação e de comentários sobre a literatura 

considerada relevante e que serviu de base à investigação. Não se trata de um rol 

de citações, afinal, o pesquisador deve construir uma moldura conceitual do tema, 

fazendo a ligação entre a bibliografia pesquisada e o problema que está sendo 

estudado.  

             De acordo com Marconi & Lakatos (1990), pesquisa de campo é aquela 

utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um 
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problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira 

comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles.  

              Na concepção de Trujillo (1982), fazer pesquisa de campo consiste na 

observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de 

dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presumem relevantes, para 

analisá-los.  A pesquisa de campo propriamente dita “não deve ser confundida com 

a simples coleta de dados, é algo mais que isso, pois exige contar com controles 

adequados e com objetivos pré-estabelecidos que discriminem suficientemente o 

que deve ser coletado.”  

            A pesquisa aconteceu na Empresa Biscoitos Tia Ana, localizado na cidade 

de Magda, interior de São Paulo, está no mercado há mais de 15 anos, atuando no 

segmento de alimentos, foi aplicado um questionário entre os dias vinte e um e vinte 

e dois de maio de dois mil e quinze, para cerca de 10 funcionários e 2 proprietários, 

de ambos os sexos. O questionário continha 8 questões fechadas e elaboradas para 

melhor compreender o tema abordado. Tais questões permitiram entender e 

aprofundar o conhecimento da teoria aliada a prática administrativa dentro de uma 

empresa. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Atualmente, com um mercado econômico em constantes transformações e 

surpresas é imprescindível que uma empresa tenha um planejamento administrativo 

adequado e que, acompanhe essas mudanças. Neste sentido, pode-se considerar 

que estabelecer objetivos e metas é um processo fundamental para o crescimento e 

sucesso da empresa.  

De acordo com Drucker (2011), esse processo se define como a tomada de 

decisões antecipadas para direcionar o futuro da organização, através de planos de 

negócios e outros investimentos. Nesse sentido, um planejamento de direção de 

uma empresa precisa ser eficaz, orientando os esforços na direção mais correta 

possível. Ainda, segundo o autor, os modelos de planejamento estratégicos devem 

estar alicerçados numa análise prévia, tanto dos pontos fracos como dos pontos 

fortes da empresa, para poder estabelecer os objetivos futuros.  

No mesmo pensamento Dornelas (2013), afirma que com esse planejamento  

o empresário saberá para onde deverá caminhar, sem correr o risco de parar no 
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tempo, ou seja, deixar de acompanhar as mudanças que ocorrem no mercado 

econômico. No processo de planejar, será realizada a destinação de recursos 

avaliados, visando atingir determinados objetivos a curto, médio e longo prazo, num 

ambiente altamente competitivo e dinâmico. Faz-se necessário a participação das 

lideranças e uma visão generalizada da empresa em relação aos ambientes em que 

atua. 

Sendo assim, pode-se perceber que o plano estratégico nada mais é do que 

um conjunto flexível de informações sólidas, que servirão de parâmetro na ação 

organizacional, ou melhor, servirá de norte para os membros de uma determinada 

organização. 

No entanto, Canuto (2014), alerta os empresários sobre a importância de se 

haver uma metodologia de medição, ou indicadores de desempenho deste 

planejamento. O autor ainda sugere alguns passos dessas metodologias incluindo 

definição da estratégia empresarial, gerencia do negócio, gerência de serviços e 

gestão.   

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 - A empresa biscoitos Tia Ana 

O estudo foi realizado na empresa Biscoitos Tia Ana ME, localizado na Rua: 

Brasil, nº 331, no centro de Magda, estado de São Paulo, fundado em 17 de agosto 

de 2002. A empresa conta hoje com 14 funcionários, desses 6 na produção, 2 no 

atendimento,  2 auxiliares de cozinha e 2 gerência e administração.  Por 10 anos a 

empresa trabalhou na informalidade, ou seja, todos os produtos eram fabricados em 

casa e vendidos através de vendedores ambulantes ou na residência da proprietária. 

 Desde o início fabricaram biscoitos, tortas, bolos, massas em geral e, logo 

sentiram a necessidade de ampliação do negócio. Sendo assim, tiveram que 

comprar um terreno e construir a fábrica que hoje, abastece pequenos e grandes 

mercados com seus produtos.  Atualmente a empresa está servindo almoço todos 

os dias, diversificando os produtos, aumentando, consequentemente, as vendas. 

Quanto à parte contábil e documentação, é terceirizada por um escritório de 

contabilidade contratado para organizar, desde o registro de funcionários, patrimônio 

e notas. Foi possível perceber o olhar atento das proprietárias para acompanhar as 



5 

 

novidades de mercado, principalmente, porque este tipo de seguimento exige 

inovações há todo momento. 

 

6.2. Descrição e análise da pesquisa 

Na terceira parte da pesquisa pode-se coletar dados através da pesquisa, na 

qual foi possível entender o porquê da empresa conseguir se manter no mercado 

por tantos anos, bem como a forma de planejar e organizar a empresa, para 

acompanhar as mudanças neste seguimento. 

 Distribuiu-se 2 questionários, um para as proprietárias, sócias na empresa.  

Em resposta a pergunta 3, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Gráfico 1- Planejamento Inicial 

 

 

 

 

fonte: 2015 

 

 

 

Fonte: O Planejamento dentro da empresa de biscoitos Tia Ana, 2015. 

 

           Diante as respostas obtidas, observa-se que 58% da empresa não foi 

planejado. Outros 25% pouco planejado e uma minoria de 17% planejado. Esse 

percentual maior representa a grande maioria das empresas que não se preparam 

de forma adequada, ou seja, não pensam inicialmente num plano estratégico. De 

acordo com Trombinni (2010), o planejamento é peça-chave para o crescimento de 

uma empresa, pois o mesmo reflete em aspectos positivos e lucrativos, objetivando 

grandes chances de crescimento.  

  Em outras palavras, pode ser considerado como a base de tudo, antes de 

executar qualquer ação, têm que haver o planejamento. 
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            Respondendo a pergunta 4 sobre se fizeram pesquisa de mercado para 

identificar qual seria as possíveis possibilidades dentro de um município pequeno 

como o de Magda, obteve-se a seguinte resposta através do gráfico 2.  

 

Gráfico 2- Pesquisa de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Planejamento dentro da empresa de biscoitos Tia Ana, 2015. 

 

             Através das respostas obtidas, pode-se perceber que a empresa fez uma 

pesquisa de mercado para iniciar suas atividades, ou seja, preocupou-se em fazer 

levantamento no mercado para inserir os produtos. Como observado  67%, ou a 

grande maioria foi no comércio local, afinal, este não possuía um lugar que 

oferecesse guloseimas de qualidade como as que são fabricadas na empresa 

estudada.  

  Os 25 % da pesquisa foi feita dentre os clientes que já consumiam os 

produtos muito antes da abertura da empresa, pois os mesmos eram feitos 

artesanalmente em casa, mais especificamente, na zona rural onde residiam. Os 

outros 8% representam a pesquisa feita nos municípios vizinhos. Observa-se que, 

mesmo o percentual desta pesquisa sendo pequeno, a empresa se preocupou em 

oferecer seus produtos para outras regiões. 

              Quando questionadas na pergunta 5 sobre se tiveram muitos problemas no 

mercado nos primeiros anos, obteve-se a seguinte resposta representada pelo 

gráfico 03. 
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Gráfico 03 - Tempo em anos 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fonte: O Planejamento dentro da empresa de biscoitos Tia Ana, 2015. 

 

            Percebe-se diante do gráfico apresentado que 42% dos problemas surgiram 

por volta do primeiro ano, 33% de um ano a dois e, 25% nos demais anos. A maior 

porcentagem justifica-se por não terem feito o planejamento inicial de forma 

adequada.  

  Num primeiro momento pensaram que atenderiam apenas a clientela local, 

sem pensar que, os produtos fariam o maior sucesso e que esse conhecimento logo 

chegaria ao cliente de outras regiões.  

  O maior problema foi a falta de infra-estrutura, ou seja, lugar pequeno, pouca 

mão de obra, poucos maquinários e que certamente, deixaram de atender as 

centenas de pedidos que chegavam diariamente.  

  Complementam ainda, de forma informal que inicialmente, não acreditavam 

que os produtos fariam tanto sucesso.  

              Quando questionadas sobre o que fariam de diferente se iniciassem a 

abertura da empresa nos dias atuais, qual seria a maior preocupação. As respostas 

podem ser observadas no gráfico 04. 
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Gráfico 04- O que fariam diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Planejamento dentro da empresa de biscoitos Tia Ana, 2015. 

 

    Ambas elencaram por ordem de prioridade e obteve-se o seguinte 

resultado: 58 % representando, sem dúvida o planejamento; 25% se preocupariam 

em procurar um órgão que as pudesse orientar e 17% busca de outras informações 

que viessem a complementar e até mesmo melhorar o andamento das vendas.  

  Por estes percentuais pode-se perceber que, atualmente, as proprietárias têm 

conhecimento de que o planejar é fundamental para qualquer empresa funcionar de 

forma adequada. Para elas, ter um plano de ação, objetivado e fundamentado, bem 

como orientar-se nos órgão competentes é extremamente necessário, 

principalmente num mercado competitivo e de altos e baixos.  

 Quando perguntadas na questão 7 se a empresa reconhece suas forças e 

fraquezas, obteve-se a seguinte resposta representada pelo gráfico 05. 

 

Gráfico 05- Reconhecimento de forças e fraquezas 
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Fonte: O Planejamento dentro da empresa de biscoitos Tia Ana, 2015. 
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  Conforme pode-se observar no gráfico 05 as proprietárias afirmam que 

conhecer os pontos fortes e fraquezas do negócio, foi fator determinante para 

melhorar a capacidade de articulação e execução das estratégias de forma mais 

agressiva e corretiva. Porém, elas salientam que, essa preocupação surgiu alguns 

anos depois da empresa aberta e, foi através de orientações técnicas que 

conseguiram corrigir as falhas que surgiram, bem como os desafios encontrados no 

mercado.  

                  Ainda, para elas se tivessem que começar um negócio hoje, certamente 

buscariam ajuda, elaborariam um plano ou planejamento com metas, objetivos para 

não passarem pelos percalços e problemas que enfrentaram. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                Diante dos estudos feitos em torno do tema Planejamento, pode-se 

entender que toda empresa tem um grande desafio ao iniciar suas atividades e, 

certamente, um dos maiores desejos é crescer e se perpetuar no mercado. Neste 

sentido, é importante considerar que ter um plano estratégico é fundamental para o 

empreendedor identificar, mapear e saber como agir sobre as oportunidades.  

               É fundamental que, antes de agir, a empresa desenvolva novas 

competências transformando fraquezas em forças, para que as oportunidades sejam 

transformadas em resultados duradouros.  

               O estudo de caso na empresa Biscoitos Tia Ana, pode comprovar o quanto 

importante é um planejamento inicial, ou seja, diante as respostas obtidas através da 

pesquisa, percebe-se que os dois primeiros anos foram de muitos problemas. Mas 

as proprietárias localizaram as falhas e foram em busca de ajuda e orientação do 

SEBRAE.  

  Para elas, ter feito inicialmente a pesquisa de mercado foi primordial, pois 

dentro de uma empresa, a satisfação dos clientes precisa ser uma obsessão 

contínua, ou seja, quanto mais você conhecer os clientes, maior será a oportunidade 

de oferecer seu produto ou serviço, através da inovação, da surpresa como forma de 

fidelização. 

             Portanto, pode-se considerar que desenvolver um Planejamento Estratégico 

e de Marketing poderá proporcionar ao empreendedor benefícios como foco e 

vantagens competitivas, ou seja, mesmo que algum imprevisto aconteça na 
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economia, ou que surjam novos concorrentes no mesmo seguimento, esta empresa 

estará preparada para enfrentar todas as dificuldades.  
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